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PROJETO DE LEI N° 10/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022.

Institui Sessão Solene anual em 

comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher na Câmara Municipal de Roseira.

Art. 1o. Anualmente a Câmara Municipal de Roseira, no mês de março, em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher, concederá diplomas de Honra ao 

Mérito a 9 (nove) jovens ou senhoras de nosso município, que se destacaram na 

coletividade, por prestarem ou terem prestado trabalhos voluntários em benefício 

da comunidade, por prodigalizarem benefícios à cidade, por atos de bravura ou 

heroísmo, por exercerem funções profissionais ou até mesmo pelos relevantes 

e inestimáveis serviços prestados ao desenvolvimento de nossa cidade.

Art. 2o. As homenagens serão escolhidas por meio de indicações apresentadas 

pelos vereadores (uma mulher para cada vereador), na primeira Sessão 

Ordinária do mês de fevereiro.

Art. 3o. Serão levados em consideração os trabalhos realizados pelas mulheres 

tanto na zona urbana como na zona rural do município.

Art. 4o. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento vigente à época dos fatos, suplementadas se necessário.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Câmara Municipal de Roseira

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Projeto de Lei
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JUSTIFICATIVA

O Dia Internacional da Mulher ou Dia da Mulher é comemorado 

anualmente em 8 de março e não é considerado um feriado nacional.

Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas 

das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações 

Unidas e, consequentemente, por diversos países.

A comemoração do Dia Internacional da Mulher foi oficializada em 1921, 

mas o marco oficial para a escolha da data, em 8 de março, foi uma manifestação 

das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, acontecimento 

que data de 8 de março de 1917.

Essa manifestação, que contou com mais de 90 mil russas, ocorreu 

durante a Primeira Guerra Mundial e ficou conhecida como "Pão e Paz". Mas a 

luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir 

do final do século XIX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

As jornadas de trabalho de 15 horas diárias, os baixos salários e a 

discriminação de gênero eram alguns dos pontos debatidos pelas manifestantes 

da época.

De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado 

nos Estados Unidos em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram 

em prol da igualdade política e econômica no país.

Na verdade, vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial 

para as mulheres. Um deles foi o incêndio numa fábrica de camisas em Nova 

York, ocorrido em 25 de março de 1911, que mataria 146 pessoas, das quais 

129 eram mulheres. O número de vítimas se explica pelas péssimas condições 

de trabalho e porque uma porta estava fechada para impedir a fuga das 

trabalhadoras.

Com as transformações trazidas pela Segunda Revolução Industrial e, 

após a manifestação das mulheres russas, que determinaria a escolha do dia 8 

de março, as fábricas incorporaram as mulheres como mão de obra barata. No 

entanto, devido às condições insalubres de trabalho, os protestos eram 

frequentes.
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Também nas primeiras décadas do século, as mulheres começam a lutar 

pelo direito ao voto e pela participação política.

Apesar disso, por muito tempo, a data foi esquecida e acabou sendo 

recuperada somente com o movimento feminista nos anos 60. A Organização 

das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da 

Mulher em 1975.

Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional 

da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as 

desigualdades de gênero em todas as sociedades.

O presente Projeto de Lei que ora submetido à análise dos nobres pares 

tem por objetivo prestarmos homenagens a 9 (nove) jovens ou senhoras de 

nosso município, que se destacaram na coletividade, por prestarem ou terem 

prestado trabalhos voluntários em benefício da comunidade, por prodigalizarem 

benefícios à cidade, por atos de bravura ou heroísmo, por exercerem funções 

profissionais ou até mesmo pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados 

ao desenvolvimento de nossa cidade.

Assim, em virtude da relevância do tema para a sociedade como um todo, 

e das informações acima, destaca-se a fundamental importância desta 

discussão dos meus nobres pares e já solicito o apoio a esta iniciativa.

Plenário ' * maio de 2022.

Vereador Edson Medeiros de Souza 

Autor do Projeto de Lei
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